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Az MNE 2014-es évének értékelése
A 2014-es év sok szempontból a változások éve volt. A történéseket nem annyira időrendi
sorrendbe szedném, hanem témakörök szerint csoportosítanám:
1, Gazdasági modell váltás
A 2014-es évben megváltoztattuk a működésünket gazdasági szempontból. A korábban az
MNE és a naturisták egy csoportja által tulajdonolt D5Holding helyett az év folyamán a
Naturista Oázis Kft ( NOK) vette át a kemping üzemeltetését. Mivel a NOK domináns
( 87%-os ) tulajdonosa a jövőben az MNE lesz, ezért ezzel a lépéssel elértük, hogy a
kempinget üzemeltető céget a mindenkori teljes MNE tagság tulajdonolja. Ezzel egy időben
újra osztottuk az egyesület és az üzemeltető között feladatokat, és ehez igazítottuk a
különböző árakat, díjakat.
2, MNE új alapszabály
Részben a Civil törvény változása, részben a működésünk megváltozása tette indokolttá, hogy
több ponton is jelentős változást hajtsunk végre az MNE Alapszabályán. Csak pár fontos
gondolatot emelnék ki a sok változásból:
- Az V. tó tulajdonlása számunkra létkérdés. A NOK tulajdonrész vásárlási folyamatot
csak a szavazóképes tagok 4/5-ödének szavazata alapján lehet megváltoztatni
- A képviselet módja igazságosabb, és direktebb lett, azaz nem képviselők útján történik
a jogok érvényesítése ( Küldöttek, ET ) hanem közvetlenül a tagok által.
- Csak a valós terheket hordozó „teljesjogú” tagok viselhetnek tisztséget, és csak ők
rendelkeznek szavazati joggal.
3, Egyesületi demokrácia
A tagok 2014-től rendszeresen, és közvetlenül kapnak hiteles tájékoztatást a vezetőségtől.
Megújult és rendszeressé vált a Naturista Hírek amit jelenleg több ember is szerkeszt.
Elkészült és fokozatosan fejlődik az MNE új weblapja, ami immár 3 nyelven olvasható.
A vezetők több ízben széleskörű kérdőívek segítségével engednek véleménynyilvánítást, és
beleszólást a tagságnak a fontos, és a többséget érintő ügyekbe. A döntéseket, és a jövőt érintő
terveket, a tagság többségének véleményét szigorúan figyelembe véve hozza meg ill. készíti
elő a vezetőség. Az egyesületi rendezvények szervezésébe a tagság egyre szélesebb rétegét
vonjuk be.

4, Rend, ill. naturista egymásmellet élés.
Megalkottuk, ill. pontosítottuk, ha kellett kiegészítettük a létezésünket, és működésünket
befolyásoló irányelveket, ill. szabályzatokat. Ezeket széles körben eljuttattuk a tagság minden
részéhez.
Az elvek ismertetésén túl, nem kevés energiát fordítottunk az adott dokumentumokban
foglaltak betartatására. Számos esetben tartottunk személyes meghallgatásokat, ill. éltünk az
írásos figyelmeztetés, és szükség esetén a fegyelmi eljárás adta lehetőségekkel is.
Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulunk a békés, kultúrált naturista lét feltételeinek
megteremtéséhez.
Összegezve úgy gondolom, hogy sikerült erős, hatásos lépéseket tennünk a
helybennmaradásunk biztosítása, és a működési körülményeink javítása érdekében.
Az előterjesztést a FEB elnöke 2015.04.08-án ellenjegyezte: Dr Sárosi István
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